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AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor
Secretário Municipal Interino de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando a recuperação dos mata-burros existentes na estrada municipal
que dá acesso à Fazenda Gema, de propriedade do senhor Dr. Raul Fernando
Pacheco Toledo Barros, localizada na região da Mata, neste município.
JUSTIFICATIVA
Contar com estradas rurais em reais condições
de tráfego é de extrema importância tanto o tráfego seguro dos veículos como
para que as atividades desenvolvidas nas áreas rurais de nosso Município não
sejam prejudicadas, mormente para o escoamento da produção.
Quando nos referimos a estradas municipais
em boas condições incluímos todos os acessos, como pontes e mata-burros,
sendo que estes últimos são dispositivos que impedem a fuga dos animais mesmo
quando as porteiras estão abertas.
Nesta oportunidade quero chamar a atenção de
Vossa Excelência para a necessidade urgente de recuperar os mata-burros
existentes na estrada municipal que dá acesso à Fazenda Gema, de propriedade do
senhor Dr. Raul Fernando Pacheco Toledo Barros, localizada na região da Mata,
neste município. Por estar danificado o acesso está prejudicado, inclusive para o
transporte escolar.
Por estarem havendo muitas reclamações por
parte de moradores, usuários e motoristas de veículos do transporte escolar,
leiteiros, entre outros, estou encaminhando esta indicação para que Vossa
Excelência determine ao departamento de obras públicas a execução de serviços
de recuperação daqueles mata-burros, de modo a oferecer reais condições de
tráfego na estrada citada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 22 de outubro de 2018.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

